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Käesolev magistritöö käsitleb kilemultškoguri modelleerimist ning projekteerimist. 

Vajadus sellise seadme järele tekkis kuna hetkel puudub meie turul mõistliku 

hinnaklassiga seade ning samuti ei ole need mõeldud väiketraktoriga käitamiseks. Töös on 

tutvutud erinevate maailmas olevate lahendustega ja uuritud alternatiivseid võimalusi kile 

eemaldamise probleemiga tegelemiseks. Selleks, et välja selgitada kile eemaldamiseks 

vajalik jõud, töötati selle jaoks välja metoodika ning viidi läbi katsed. Peale katsete 

teostamist sai algse mudeli Solide Edge ST8 keskkonnas remodelleerida ning arvutatada 

välja ka tööseadiste veotakistus. Pärast seda teostati Nastran NX keskkonnas 

tugevussimulatsioonid ning selles põrunud sõlmi ning detaile tugevdati. 

Kerimismehhanismi ajami valikul langetati otsus hüdromootori kasuks. Arvutati välja ka 

vajalikud ülekande arv ja ülekantavad momendid ning pöördesagedused. Lisaks 

simuleeriti hüdroskeemi Festo programmi FluidSim keskkonnas. Simuleerimisel 

kontrolliti ka seda, kas hüdromootor suudab säilitada piisava pöörlemissageduse 

koormamisel. Teostatud on ka algne hinnakalkulatsioon ning on kirjeldatud seadme 

kasutamist. Edasine magistritöö käsitlus võiks viia kilepuhastusmehhanismi arendamiseni 

ning peale seda seadme prototüübi valmisehitamiseni. 
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SISSEJUHATUS 

 

Kilemultši kasutatakse mitmete kultuuride kasvatamisel: sealhulgas maasikad, vaarikad, 

soja, aedoad, salatilised jne. Selle abil säilitab kasvatatav kultuur rohkem vett, soojust ja 

vajab vähem umbrohutõrjet, kuna kile lämmatab teised taimed. Kilemultši kasutamisel on 

taime vee kasutamise effektiivus 17,0%-21,6% suurem kui ilma kileta. Seetõttu aitab see 

taimedel üle elada meie kliimas suviti esinevaid pikemaid põuaperioode. Lisaks tõstab see 

keskmist mulla temperatuuri 1-3 °C ja seeläbi pikeneb ka kasvuperiood 5,9-10,7 päeva [1]. 

Kombineerides kilemulši veel näiteks kattelooridega on võimalik ka meie kliimas kasutada 

siia tavaliselt mitte nii hästi sobivaid kultuure.Vastavalt kultuurile pannakse kilemultš 

maha üheks kuni viieks, ning vahel ka enamaks aastaks. Mida kauem on kile maas, seda 

raskem on kilemultši pinnase sees olevat osa kätte saada. Juhul kui multši kasutamise aeg 

on juba kaks või enam aastat, siis moodustub kile maa sees oleva osa peale ja ümber tihe 

omavahel põimunud juurtega sitke murukamar. Aastatega on ka nii mõnedestki multši 

vigastatud kohtadest ja aukudest juured läbi kasvanud ning seetõttu on kile eemaldamine 

veelgi raskendatud. Antud magistritöö käigus selgitatakse välja parim võimaliku kilemultši 

eemaldamine. Vastavalt sellele eskiisprojekteeritakse nii eraldi seade väiketraktori 

haakesse kui ka lisaseade vaheltharijale kile kerimismehhanismi näol. Magistritöö eesmärk 

on modelleerida kilemultškogur. 

Magistritöö raames kavandati järgmised ülesanded: 

1) Uurida kilemultši paigaldamist ja paiknemist pinnases. 

2) Teostada patendiuuring analoogsete seadmete kohta. 

3) Määrata katseliselt kilemultši eemaldamise jõud. 

4) Modelleerida ja projekteerida kilemultškogur. 
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1. TEMAATILINE KÄSITLUS 

 

1.1. Kilemultši paigaldus 

 

Kilemultši paigaldamine toimub traktori haakes oleva spetsiaalse masinaga (Joonis 1). 

Enne paigaldamist peab pinnas olema kultiveeritud, puhastatud kividest, vajadusel ka 

väetatud. Kile paigaldamisega koos saab korraga lisada ka niisutuse, näiteks 

tilkkastmissüsteemi. 

 

 

Joonis 1  Kile paigaldamine [2]. 

 

Multši mulla alla jääva osa suurus ja asend oleneb paigaldamiseks kasutatavast seadmest 

ning selle seadistusest. Üldjuhul peaks paigaldatud multši ristlõige olema joonisel 2 

näidatud ristlõikega sarnane. olenevalt seadistusest võivad kile servad olla nii alla kui 

ülespoole kaardus. Viimasel juhul on kile eemaldamine raskem. 
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Joonis 2 Paigaldatud kilemultši ristlõige Alt-Lauri talus. 

 

Aastatega moodustub kilemultši servale murukamar. Alljärgneval joonisel 3 on näha viie 

aastat tagasi vanuse ja aasta tagasi paigaldatud kilemultši võrdlus. Nagu piltidelt näha on 

viie aasta vanusel põllul tunduvalt rohkem taimkatet kui aastavanusel. 

 

 

Joonis 3 A- viie aasta vanune põld, B- aastavanune põld  
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1.2. Patendiuuring 

 

Patentide otsimisega soovitakse anda ülevaade maailmas juba olevate kilemultši 

eemaldamise seadmetest ja tehnoloogiast. Patendi uuringu teostamisel kasutati andmebaasi 

esp@cenet. Kasutades nii laiendatud kui „tarka otsingut“ (ingl.k. „smart search“) 

andmebaasi kodulehel leiti mitmeid erinevaid tehnoloogilisi lahendusi. Kasutades 

märksõnu „plastic mulch lifter“ tuli üks vaste. Otsides „plastic mulch retriever“ ja „plastic 

mulch recycler“ sai mõlemaga kaks vastet. Kahjuks ühelgi neist ei olnud lisaks jooniseid ja 

kuna kirjeldavat teksti ei ole võimalik ainult üheti mõista neil patentidel pikemalt ei peatu. 

Kasutades Google Patents andmebaasi leidsin patendi US 8302699 B2 mille töötavat 

seadet on näha joonisel 6 ja joonisel 7. Patenti lähemalt uurides tuleb välja, et protsess 

algab lõikuritega kamara lõhkumisest ja pinnase kergitamisest. Edasine kile ülesvõtminie 

käib sarnaselt kartulisaputajaga aga antud juhul on konveieri metallvarraste külge lisatud 

ogad, mis haaravad kilet. Peale konveierit tuleb kahest koonusest muudustuv kile pool, mis 

on lahtikäiv, et hõlpsasti kilet kätte saada. Seadme isomeetrilist joonist on näha joonisel 4. 

Lisaks võis Google Patents lehelt leida patendi US20110209885A1 kus tegemist oli juba 

käsitletud patendi edasiarendusega, kus oli võimalikuks tehtud kolme kilerea üheaegne 

ülesvõtmine. 

 

Joonis 4. Patent US 8302699 B2 [3] 
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1.3. Analoogsed kilemultši eemaldamiseks kasutatavad seadmed 

 

Mujal maailmas ning ka Eestis on kilemultši eemaldamiseks palju erinevaid lahendusi. 

Lihtsamateks neist on pinnase kergitajad (joonis 5) mis üldjuhul kujutavad endast nurga all 

olevat plaati, mis jookseb kile alt pinnasest läbi ning liigutab murukamarat ja multši. Antud 

juhul on miinuseks käsitsi tehtava töö suur osa, sest kile kättesaamiseks tuleb endiselt palju 

vaeva näha. Näites oleval pildil on tegu üheaastase kultuuri kile kergitamisega. Nagu näha 

ei ole moodustunud tihedat murukamarat ja kile servad tulevad pinnasest hõlpsasti välja. 

Lisaks on lisatud keset kile jooksma ka lõikur, mis poolitab selle keset vagu kaheks. See 

samuti lihtsustab vana kile eemaldamist. 

 

 

Joonis 5 Pinnase kergitaja [4] 

 

Joonisel 6 ja joonisel 7 on näha juba täiustatud versioon, kus lisaks kergitamisele ka 

eemaldatakse kile põllult, sealhulgas see korraga rulli kerides. 
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Joonis 6 Kilemultši ülesvõttur [5] 

 

Alloleval joonisel näidatud Rocca PMR 01 kilemultškoguri hinnaks on 23500 Austraalia 

dollarit, ehk eurodesse ümberarvestatuna 16977 EUR-i [5]. 

 

 

Joonis 7. Rocca PMR 01 [6] 

 

Ülaloleval seadmel loen miinuseks seda, et kile eemaldamiseks vaja kahte inimest – 

traktoristi ja seadme operaatorit, kes reguleerib hüdromootorite kiirust vastavalt traktori 
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liikumiskiirusele. Edasi on joonisel 8 näha veel üks lahendus, kus on kasutatud lõikurit ja 

kahte pooli. Puuduseks samuti kahe inimese vajalikkus. 

 

 

Joonis 8. Kahe pooliga kilemultši eemaldaja [7] 

 

Üheks valikuvariandiks on kasutada selleks otstarbeks mitte mõeldud kartulisaputajat. 

Selle puuduseks on võimalus, et kartulikonveier kerib kile enda ümber. Lisaks on kõige 

laiemad kilemultšid 1400 mm, nii laia kartulisaputajat turul hetkel ei ole. 

Mujal maailmas toodetud kilemultši eemaldajate suurimaks miinuseks loen kõrget hinda ja 

sellele lisanduvaid saatmiskulusid. Lisaks ei piisa nende käitamiseks väiketraktorist. 
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1.4. Lõplike elementide meetod 

 

Üldjoontes viiakse LEM läbi järgnevalt [8]:  

1. Määratakse probleemi dimensionaalsus, vastavad võrrandid, nende kehtivus- ja 

määramispiirkonnad (defineerib elementide dimensionaalsuse); 

2. Piirkond jaotatakse väiksemateks osadeks e lõplikeks elementideks (kolmnurk, 

ristkülik jne) e diskreeditakse, st koostatakse lõplike elementide võre (mesh), 

milles iga element on seotud teise elemendiga võre sõlmpunkti kaudu (vt 

parempoolset joonist); piirkonna lihtsamateks osadeks jaotamisel on mitu eelist: 

 keeruka geomeetria täpne kirjeldus; 

 erinevate materjaliomaduste arvestamine; 

 lokaalsete efektide arvestamine. 

3. Iga element, täpsemini võre sõlmpunkt, seostatakse: 

 vabadusastmete arvuga (määrab elemendi edasise käitumise); 

 materjali, üldiselt välja omadustega (termodünaamilistes simulatsioonides nt 

soojusmahtuvusega); 

 asjakohaste (füüsikaliste) harilike diferentsiaal- või algebraliste võrranditega 

(eeldatakse, et sõltumatud muutujad võre sõlmpunktides on teada või siis 

need aproksimeeritakse mingi polünoomi abil); 

4. kõikide elementide panused summeeritakse, saades kogu probleemi kirjeldava 

globaalse võrrandite süsteemi; 

5. saadud võrrandite süsteem lahendatakse numbriliselt (vaja algväärtusi, nt 

temperatuurijaotus). 

Ülaltoodud punktidest järeldub, et LEM sobib mittelineaarsete efektide uurimiseks. Samuti 

nähtub punktidest, et vaadeldav pidev süsteem lõpmatu arvu tundmatutega lähendatakse 

https://et.wikipedia.org/wiki/Soojusmahtuvus
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Harilik_diferentsiaalv%C3%B5rrand&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/w/index.php?title=Algebraline_v%C3%B5rrand&action=edit&redlink=1
https://et.wikipedia.org/wiki/Pol%C3%BCnoom
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diskreetse süsteemi ja lõpliku arvu tundmatutega. Kui teatud piirkonnas vajatakse suuremat 

täpsust, siis seal saab konstrueerida tihedama elementide võrgustiku. Tegemist oleks 

optimaalse lahendusega, kuna kogu piirkonda pole mõtet väga tihedalt diskreetida: 

nõudmised arvuti muutmälu, salvestusseadmete ja protsessorijõudluse osas kasvaksid 

viimasel juhul drastiliselt. 

LEM on populaarne mehaanika valdkonda kuuluvate insener-tehniliste probleemide 

simulatsioonides. LEM on integreeritud aeronautika-, ehitus-,laeva-,auto- ja isegi 

mööblitööstuse
 
disainimis- ning tootmisprotsessi. Paljud LEMi tarkvarapaketid koosnevad 

komponentidest, millest igaüks käsitleb erinevaid füüsikavaldkondi, nt termodünaamika, 

elektromagnetism, hüdrodünaamika ja mehaanika. LEM aitab visualiseerida materjalide 

pingeid, nende jaotust ja konstruktsiooni vastupidavust, samuti on võimalik minimeerida 

erinevaid karakteristikuid, näiteks kaalu, materjali- ja tootmiskulu. LEMi tarkvara 

võimaldab simulatsiooni parametriseerida (nt konstruktsiooni pingete simulatsioon, kus 

parameetriks on erineva raskusega koormised), arvestada ajalist sõltuvust ja saada tulemus 

soovitud täpsuse piires. 

LEM on märkimisväärselt parandanud tootearenduse standardeid ja metodoloogiat, seda 

eriti tööstusvaldkonnas. Näiteks on LEMi kasutuselevõtuga kontseptsioonist tootmisliinini 

jõudmise aeg oluliselt vähenenud. Seda tänu prototüüpide tarkvaralise testimise 

võimalusele, mis elimineerib mitteoptimaalsed või -töötavad prototüübid ning nendega 

seotud kulud, näiteks materjal ja aeg, tootearenduse algetappides. 

Lisaks tööstuslikule rakendusele uuritakse LEMi abil füüsikalisi olukordi, mille 

tingimustes on raske eksperimenti läbi viia või seda seletav mudel vajaks kontrollimist. [8] 

  

https://et.wikipedia.org/wiki/Termod%C3%BCnaamika
https://et.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetism
https://et.wikipedia.org/wiki/H%C3%BCdrod%C3%BCnaamika
https://et.wikipedia.org/wiki/Mehaanika
https://et.wikipedia.org/wiki/Pinge_(tugevus%C3%B5petus)
https://et.wikipedia.org/wiki/Pinge_(tugevus%C3%B5petus)
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1.4. Seadustest tulenevad nõuded 

 

1.4.1 Seadme ohutuse seadusest tulenevad nõuded  

 

§ 4.Ohutuse tagamine 

(1) Seadme kasutamisel ja seadmetööl tuleb tagada inimese elu ja tervise, asja ning 

keskkonna ohutus. Ohutuse tagamiseks tuleb rakendada vajalikke abinõusid ohu 

ennetamiseks, väljaselgitamiseks, tõrjumiseks ja kõrvaldamiseks ning õnnetusjuhtumi 

korral negatiivsete tagajärgede vähendamiseks. [9] 

(2) Kui õigusaktis ei ole sätestatud täpseid nõudeid rakendatava abinõu kohta, hinnatakse 

abinõu sobivust hea inseneritava kohaselt. Eeldatakse, et abinõu vastab heale 

inseneritavale, kui seda soovitatakse Eesti, Euroopa või rahvusvahelises standardis. 

Standardite puudumise korral hinnatakse abinõu sobivust toote nõuetele vastavuse seaduse 

§6 lõikes 3 sätestatud kriteeriumite kohaselt. Abinõu hõlmab ka seadmele esitatavaid 

nõudeid. [9] 

§ 5.Seadme kasutusele võtmine 

(1) Seadme võib kasutusele võtta, kui: 

1) see vastab nõuetele, on tehniliselt korras ning ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamiseks 

ohutu, sealhulgas on varustatud kasutamiseks vajalike töökindlate ja -korras juhtimis-, 

kontroll- ja kaitseseadistega; 

2) see on paigaldatud kasutamiskohale ja seadistatud nii, et seadmest lähtuv oht on 

minimaalne ning seadme kasutamine, korrashoid ja kontrollimine ei ole takistatud; 

3) ettenähtud juhul on tehtud audit, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras 

ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu. [9] 

(2) Seade on kasutusele võetud hetkest, kui seda hakatakse ettenähtud otstarbel ja viisil 

kasutama. 

§ 6.Seadme kasutamine 
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(1) Seadet tuleb kasutada ettenähtud otstarbel ja viisil, järgides seadme kasutusele 

võtmisele kehtestatud nõudeid. 

(2) Seadme kasutamisel tuleb tagada, et: 

1) seadme nõuetekohaseks kasutamiseks ja korrashoiuks on loodud vajalikud tingimused, 

sealhulgas on olemas asjakohane teave, mis on seadmega kokku puutuvatele isikutele 

teatavaks tehtud ja kättesaadav; 

2) seadme kasutamine peatatakse, kui ilmneb vahetu oht; 

3) seadme vahetu kasutaja on seadme kasutamiseks kompetentne või ta tegutseb 

kompetentse isiku juhendamise ja kontrolli all; 

4) seadme kasutamise ja korrashoiu (käidu) nõudeid täidetakse; 

5) ettenähtud juhtudel on määratud seadme kasutamise nõuete täitmist korraldav isik  

6) ettenähtud juhul on tehtud audit, mille järeldusotsuse kohaselt on seade tehniliselt korras 

ja seadme ettenähtud otstarbel ja viisil kasutamine on ohutu. 

(3) Valdkonna eest vastutav minister võib kehtestada määrusega seadme korrashoiule 

esitatavad nõuded.[9] 

 

1.4.2. Liiklusseadusest tulenevad nõuded 

 

Haakeseade nõuded: 1) haakeseade peab vastama valmistaja poolt ettenähtule;     

2) haakeseadme poltühendused peavad olema pingutatud ja keevisliited pragudeta;     

3) pukseeritava seadme ning vahetatava pukseeritava seadeldise haakeseade peab olema 

ühildatav traktori või liikurmasina haakeseadmetega; 4) alates 1. jaanuarist 2003. a 

esmaregistreeritud traktori haakeseade ja selle paigaldus peab vastama direktiivide 

79/533/EMÜ ja 89/173/EMÜ ja 2009/58/EÜ ja 2009/144/EÜ nõuetele ning olema             

sertifitseeritud. Kontrollimine: vaatluse ja mõõtevahendiga.[10: 21] 

  

https://www.riigiteataja.ee/akt/dyn=123032015004&id=128062015008;110032017009
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2. KONSTRUKTSIOONILINE OSA 

 

2.1. Seadme esmane modelleerimine 

 

Kasutades programmi SolidEdge ST8 modelleeriti esialgne kuvandi milline võiks 

kilemultši eemaldaja olla. Raami põhiosa projekteerimiseks valiti 40X80 mm 

ristülikukujulise ristlõikega 4 mm paksuse terasprofiili. Esmasel projekteerimisel ei 

modelleeritud seadme kõige tähtsamat osa, jääkkile kerimismehhanismit, sest puudus selge 

ettekujutus nõuetest kerimismehhanismi konstruktsiooni tugevusele ja ka selle ajamile ning 

ülekandele. Joonisel 9 on näha ka raami külge keevisliitega kinnituvad aasad, mis on 

vajalikud seadme traktori haakesse võtmiseks. Lisaks on keevisliitega kinnitatud 

pinnasekergitaja, mis on 10 mm paksusest teraselehest. Raami konstruktsiooni 

projekteerides lähtuti sellest, et raam ise oleks piisaval jäik ja taluks ka vibratsiooni mis 

tekib raputusmehhanismi töö käigus. 

 

Joonis 9. Raami põhiosad. 1- kinnitusaasad, 2- kergitaja, 3- 80x40x4 profiilterasest raam. 

Kinnitusaasadest tahapoole liikudes on kõigepealt lõiketaldrikud, mis tegelikult on Flint 

randaali taldrikud. Taldrikud ja neid hoidvad rummud ning teljed koos laagritega on 

ostedetailid. Raamile kinnitamiseks projekteeriti 80X40X4 mm terasprofiilist spetsiaalsed 

taldriku hoidikud, mis on näha joonisel 10. Hoidikud fikseeruvad raamile nelja M10 
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poldiga. Pinnase paremaks eemaldamiseks ja murukamara lõhkumiseks on taldrikud 

liikumissuunaga 15 kraadise nurga all. Lisaks on ka taldriku vertikaalne asetud maapinna 

suhtes 5 kraadise nurga all. 

 

 

Joonis 10. Taldriku hoidik 

 

Peale kergitajat tuleb pinnase raputusmehhanism. Selle käitamiseks vajalik energia 

saadakse traktori PTO võllilt kasutades 540 rpm pöörlemissagedust. Kuna traktori veovõlli 

väljavõtult tulev kiirus on juba 9 pööret sekundis, siis eraldi ülekannet vaja ei ole. 

Raputusmehhanismile lineaarliikumise andev ektstentrik kinnitub otse PTO-st tuleva võlli 

otsa. Raputusmehhanism ise paikneb pinnase kergitusplaadi taga nii, et üleliigne lahtine 

muld kukub plaadilt maha tagasi aga kile koos selle küljes oleva pinnasega liigub 

raputusmehhanismi peale. Joonisel 11 on näha esialgse variandi kooste. 
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Joonis 11. Kilemultškoguri esialgne koost: 1- PTO-lt käituse saav ekstsentriku võll, 2-

lõikuri taldrik, 3-taldriku hoidja, 4-raputaja, 5-ekstsentrik 
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2.2. Kile eemaldamise katselise jõu määramine 

 

Kile eemaldamiseks vajalik jõud leitakse viies läbi katseid. Katse vajalike sisend- ning 

väljundparameetrite määramiseks kasutati musta kasti meetodit, mis on näha ka joonisel 12 

[11]. Sisendparameetrid jagunevad omakorda kontollitavateks, raskesti kontrollitavateks ja 

kontrollimatuteks parameetriteks. Väljundparameetriks on jõud. Antud katse läbiviimisel 

võetakse vaatluse alla kontrollitavad parameetrid ja nende väärtusi erinevalt kombineerides 

tuleb leida etteantud väärtustest kõige optimaalsem kombinatsioon. See tähendab erinevate 

sisendväärtuste kombinatsiooni, mille eesmärgistatud väljundiks on vähim võimalik jõud. 

Kontrollitavateks parameetriteks on kile eemaldamise nurk, pinnase kergitaja sügavus ja 

pinnase kergitatamise kõrgus. Lisaks võib kontrollitavateks parameetriteks nimetada ka 

kile sügavust pinnase sees ja kile serva kaetust pinnasega aga see oleks eeldanud katse 

mitmeaastast planeerimist ning neid peab arvestama juba kilet maha pannes. Seetõttu 

jäetakse hetkel nende parameetrite muutmine kõrvale ja kasutatakse olemasolevaid, ehk 

katse teostamise põllul olevat reaalset kile sügavust ja serva kaetust. Loogiliselt järeldades 

võib kindalt öelda, et mida sügavamal pinnase sees on kile, ja mida suurem on kile serva 

kaetus, seda suuremat jõudu on vaja selle eemaldamiseks. Sellest tingituna puudub ka 

otsene vajadus neid parameetreid katseid läbiviies kontrollida. 

 

 

Joonis 12. Kile eemaldamise protsessi skeem 

 

Katsete läbiviimiseks konstrueeriti rakis, mille põhimõtteskeem on näha joonisel 13. Rakis 

võimaldab muuta kile eraldumise nurka. Nurkadeks on 45, 90 ja 135 kraadi 
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Joonis 13. Mõõtmisteks kasutatud rakise põhimõtteskeem. 1- kilemultš, 2- maapind,          

3- peenar, 4- kile eraldumise punkt, 5- dünamomeeter, 6- tross, 7- ballast 

 

Katsed viidi läbi kahel järjestikusel sademeteta päeval mil õhuniiskus ja temperatuur 

kõikusid vähe. Katsepõld koos sellele märgitud katselappidega on näha joonisel 14. 

Katselapid valiti visuaalse vaatluse alusel. Valimisel lähtuti pinnase siledusest ja kile 

võimalikult ühtlasest paiknemisest pinnase sees.  

 

Joonis 14. Maa-ameti aerofoto katsepõllust koos nummerdatud katselappidega [12] 

 



21 

 

Antud katseid viidi läbi põllul, kus kile sügavus pinnases on 7,5 cm ja kile kaetus 

pinnasega 26 cm.  

 

 

Joonis 15. Kile pinnases paiknemise mõõtmine 

 

Mõõtmiste läbiviimiseks tuli kile serva koos murukamaraga eelnevalt kergitada. Selleks 

kasutati vahelharijat Akpil Piel, millelt on eemaldatud keskmine sektsioon ja millele 

kummagile sektsioonile on kinnitatud kaks lõikurit üksteise taha. Kergitamise seades 

sektsioon on näha joonisel 16. 

 

Joonis 16. Vahelharija vasakpoolne sektsioon kile kergitamise asendis 
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Vaheltharija kasutamist kergitamisel on näha joonisel 17. Joonisel 5 on näha, et kummagi 

sektsiooni külge on lisatud ka 20- kilogrammised lisaraskused. Need on lisatud selleks, et 

tagada lõikuri sujuvam sisenemine läbi murukamara pinnasesse ja samuti aitavad 

lisaraskused lõikuril stabiilsemalt maa sees liikuda. Kergitamise kõrgus ca 2 cm. 

 

Joonis 5. Pinnase kergitamine 2 cm kõrgusele enne kile eemaldamist 

 

Katsetulemused on esitatud Tabelis 1. Esimeselt katselapilt saadud tulemused on 

märgatavalt kõrgemad kui teise ja kolmanda katselapi tulemused.  



Tabel 1. Katselappide katsetulemused 

Katse 

number 

Kile 

eemaldumis- 

nurk, deg 

Lõikuri 

sügavus, 

cm 

Pinnase 

kergitamise 

kõrgus, cm 

Kilemultši 

sügavus 

pinnases, 

cm 

Kilemultši 

maa sees 

olev osa, 

cm 

1. Katselapi 

suurimad 

jõud, 

N 

2. Katselapi 

suurimad 

jõud, 

N 

3. Katselapi 

suurim 

jõud, 

N 

Keskmised 

jõud, 

N 

1 45˚ 8 2 

7,5±2 26±2 

82 65 68 69 

2 45˚ 10 2 65 72 63 65 

3 45˚ 12 2 98 89 90 92 

4 45˚ 8 6 72 65 66 68 

5 45˚ 10 6 78 77 75 77 

6 45˚ 12 6 87 95 88 90 

7 45˚ 8 10 64 71 60 62 

8 45˚ 10 10 45 84 62 64 

9 45˚ 12 10 94 125 111 113 

10 90˚ 8 2 115 51 81 82 

11 90˚ 10 2 122 66 92 93 

12 90˚ 12 2 152 73 119 121 

13 90˚ 8 6 88 46 65 66 

14 90˚ 10 6 75 62 66 68 

15 90˚ 12 6 52 70 58 60 

16 90˚ 8 10 60 33 44 46 

17 90˚ 10 10 46 56 49 50 

18 90˚ 12 10 66 65 62 64 

19 135˚ 8 2 143 120 129 131 

20 135˚ 10 2 155 145 148 149 

21 135˚ 12 2 248 177 171 199 

22 135˚ 8 6 162 132 144 146 

23 135˚ 10 6 144 156 148 149 

24 135˚ 12 6 192 172 180 181 

25 135˚ 8 10 80 92 83 85 

26 135˚ 10 10 93 163 126 127 

27 135˚ 12 10 112 168 138 139 
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Väljendamaks vajaliku jõu muutumist erinevatel parameetritel koostati tabelis esitatud 

katsetulemuste andmete põhjal suurimate jõudude keskmisi väärtusi kasutades graafikud 

millel on kujutatud hajuvusdiagrammid koos trendidega. Kõigepealt vaadeldakse joonisel 18 

jõu muutumist erinevaltel kile eraldumise nurkadel.  

 

 

Joonis 18. Kile eemaldumise jõu sõltuvus eraldumise nurgast 

 

Nagu ülalolevalt hajuvusdiagrammilt näha, siis selgelt suurem eraldumise jõud on 135-

kraadisel eraldusnurgal. 45- kraadise ja 90- kraadise eraldusnurga tulemuste trendid ristuvad 

ilmselt katsepõllu iseärasuste tõttu. Keskmine suurim väärtus 135-kraadise nurga korral on 

145 N, 45-kraadise nurga puhul 78 N ning 90- kraadise nurga puhul 72 N. 

Joonisel 19 on kujutatud hajuvusdiagramm, kus on võrreldud erinevaid pinnase kergitamise 

kõrgusi. Kergitamiste kõrgusteks olid 2, 6 ja 10 sentimeetrit.  
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Joonis 19. Eemaldamiseks vajaliku jõu sõltuvus pinnase kergitamise kõrgusest 

 

Nagu graafiku trendide võrdlemisel näha, siis katsed kinnitasid oletust, et kile eemaldamiseks 

vähimat jõudu on vaja pinnase 10 cm kergitamise korral. Keskmised suurimad jõud olid: 2 cm 

korral 111 N, 6 cm korral 100 N ning 10 cm korral 83 N. 

Joonisel 20 on kujutatud hajuvusdiagramm, kus on võrreldud kile eemaldamise jõudu ja 

lõikuri töösügavust. Taaskord on kujutatud ka trendid millelt võib näha, et vajalik jõud on 

vähim kui lõikuri töösügavus on 8 sentimeetrit. Keskmised suurimad jõud olid: 8 cm korral 84 

N, 10 cm korral 93 N ning 12 cm korral 117 N. 

 

Joonis 20. Kile eemaldamise jõu sõltuvus lõikuri töösügavusest 
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Katsemõõtmiste kokkuvõtteks võib öelda, et saadud mõõtetulemuste suur mõjutaja oli 

eemaldamata kilele eemaldatud kilelt kukkuv muld ja mullakamar. Sellest tingituna on 

samadel parameetritel kolme mõõtmise tulemused kohati väga erinevad. Vähim mõõdetud 

jõud oli 33 N ja suurim 248 N. Ainus parameeter, mille muutmisel võis näha väga tugevat 

otsest sõltuvust kile eemaldamise jõule oli kile eemaldamise nurk. Kindlalt võib väita, et 135-

kraadise eemaldumise nurga korral on vajalik eemaldamise jõud kõige suurem. Teised 

parameetrid sõltusid palju mulla homogeensusest ja maapinna ühtlusest või siis olid 

mõjutatud maas olevale kilele langenud eemaldatud kile mullast ja mullakamarast. Kuigi 

eemaldamise jõu seos teiste parameetritega on tunduvalt väiksem saab siiski teha järeldusi. 

Kõige optimaalsemateks parameetriteks osutusid 90- kraadine kile eraldumise nurk, 10-

sentimeetrine pinnase kergitamise kõrgus ning 8 sentimeetrine lõikuri töösügavus. 

Enne katsete alustamist leiti 1200 mm laiuse kile tõmbetugevus. Minimaalne põllumajanduses 

multšimiseks kasutatava kile paksus on 0,04-0,05 mm ja tehtud madala tihedusega 

polüetüleenist (LDPE) [13]. LDPE-st valmistatud kile tõmbetugevuseks on 11-37,9 MPa. 

Arvutustes kasutati vähimat tõmbetugevust, ehk 11 MPa [14].  

Kile LDPE tõmbetugevuse arvutus: 

(2.1)
Fmax A B

B 11MPa 11000000Pa -tõmbetugevus, Pa

a 0.04mm 0.00004m -kile paksus, m

b 1.2m -kile laiu s, m

A a b -kile ristlõike pindala leidmise valem

A 0.00004m 1.2 m 0.000048m
2

 -kile ristlõike pindala, m 2

Fmax A B 528N -suurim lubatud tõmbejõud, N  

Antud andmeid kasutades leiti kile eemaldamise maksimaalseks tõmbetugevuseks 528 N. 

Kuna katsetes leitud kile eemaldamise jõuks oli 248 N, siis võib väita, et sellise kile leitud 

vähim arvutuslik kile tõmbetugevus 528 N välistab kile katkemise selle eemaldamisel. Seda 

isegi juhul kui kile on mõnest kohast kahjustunud. Ligi kahekorde erinevus eemaldamise jõu 

ja tõmbetugevuse vahel peaks kehtima erinevate laiustega kilede puhul kuna kile kaetus 

pinnasega on proportsionaalselt sama.  
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2.3. Seadme teisene modelleerimine 

 

Katsemõõtmistest selgus, et kile eemaldamiseks vajalik jõud on ligikaudu poole väiksem 

eeldatavast. Lisaks võis kile eemaldamisel täheldada, et peale murukamara korrektset 

lõikamist ja kergitamist oli kile tunduvalt puhtam kui vaheltharijat kasutamata. 

Katsetulemustest lähtudes viidi sisse seadme konstruktsioonis palju muudatusi. Eemaldati 

mullakamarasse esimese lõike tegevad Flinti randaali kettad. Puudus ka vajadus niivõrd 

massiivse kergitaja-lõikuri järele ja see asendati vahelharijatel kasutatavate tööseadiste 

(lõikurite) vastu. Samas oli pinnase kergitamisel näha, et kohas kus lõikur on maa sees ei 

toimu päris oodatavat mullakamara lõhkumist ja kile pinnale lähemale kergitamist, seetõttu 

olemasolevat lõikurit modifitseeriti ja lisati kolm ülessepoole kaardus piid. Eeldatavasti 

vähendab see ka kile eemaldamisel tekkinud põhiprobleemi. See tähendab, et varasemat mulla 

ja suurtemate pinnasetükkide kilele kuhjumist peaks olema vähem ja kile servad libisevad 

hõlpsamini pinnase seest välja. Modifitseeritud lõikurit on tugevussimulatsioonis näha 

joonistel 14 ja 15. Joonisel 12 on kilemultškoguri rekonstrueeritud raam. Varasema 1540 mm 

asemel on raami laiuseks 1580 mm. Raputusmehhanismi kadumisega lühenes seadme pikkus 

kinnitusaasadeta 1540-lt millimeetrilt 580-le.  

 

 

Joonis 12. Kilemultškoguri raam 
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Samuti ei ole vajalikud diagonaalselt paigutatud nelikanttorud, mis varasemalt muutsid raami 

konstruktsiooni tugevamaks. Seda põhjusel, et on eemaldatud vibratsiooniallikaks olnud 

raputusmehhanism ja kilemultškogur ise on suuresti selle tõttu kolm korda lühem Lühema 

seadmega on ka manööverdamine ja liiklemine ohtutum ning mugavam. Raami peal on näha 

ka kaks ristkülikukujulist ava, mis on kerimismehhanismi kinnituskohtadeks. Seadme 

arendust silmas pidades ka tulevikus konstrueeriti raami küllaltki kõrgeks. See võimaldab 

lõikurite ja kerimismehhanismi vahele projekteerida kile puhastusmehhanismi mis 

võimaldaks ülesvõetud kilet taaskasutada  

Kuna vahetlharija kasutamine kergitamiseks oli niivõrd efektiivne, siis peale katsete 

läbiviimist ilmnes idee kasutada kile kerimismehhanismi lisaks ka vaheltharijale kinnitatava 

lisaseadmena. See esitas kilemultškogurile uue nõude – kerimismehhanismi kinnitus 

projekteeritud kergitajale peab olema samasugune nagu see on vaheltharijal. 

Kerimismehhanismi fiksaator on kujutatud joonisel 13. Lisaks kerimismehhanismi fiksaatorile 

on seal ka kopeerrataste fiksaator ja mullakamara lõikuri fiksaator. 

 

 

Joonis 13. Kilemultškoguris kasutusel olevad seadistuse fiksaatorid. A- kerimismehhanismi 

fiksaator, B- pinnase kopeerrataste fiksaator, C- lõikuri fiksaator. 

 

Kile kerimismehhansimi modelleerimisel oli esitatud nõue, et kilet oleks võimalik poolilt 

lihtsasti eemaldada. Selleks pidi tegema võimalikuks pooli ühe otsa toestuse eemaldamise 

ning sellele lisati hinged. Kuna ühe otsa toestus eemaldatakse, siis selleks, et tagada 

kerimismehhanismi raami jäikus tehti see terase profiilist 120X80X6 mm. Joonisel 14 on näha 

kile kerimispooli hoidik. 
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Joonis 14. Kile kerimispooli hoidik 

 

Kerimispooli tingimuseks oli kile pingsuse leevendamise võimalus. Selleks tehti üks pooli 

südamiku moodustavast 5-st torust liigutatavaks. Torud on 40 mm läbimõõduga ning 4 

millimeetrise seinapaksusega. Torude jaotusringjoon on projekteeritud nii, et kile pooli 

diameetriks on 200 mm. Tööasendis olles on liigutatav toru fikseeritud splindi abil. 

Liigutatavat toru pooli küljes fikseeritult võib näha joonisel 15. 

 

 

Joonis 15. Kerimispool mille üks 5- st torust on eemaldatud liigutatava varda nägemiseks. 

Nagu ülalolevalt jooniselt näha on torud kinnitatud 5 mm paksuste 400 mm läbimõõduga 

otsaketaste vahele. Otsaketaste küljes on ka 30 millimeetrise läbimõõduga võllid millega pool 

toetub laagritele. Joonisel 16 on näha, et mõlemasse otsakettasse on massi vähendamise 

eesmärgil projekteeritud 10 ava. Otsakettad lõigatakse gaasi- või laserlõikuspingis. Lisaks on 

joonisel 16 näha liigutatava toru käepidet ja ka splinte mis fikseerivad otsaketta. 
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Joonis 16. Kerimismehhanismi pool 

 

Joonisel 17 võib näha kerimismehhanismi sellisena nagu see kinnitub nii kilemultškoguri 

raami kui ka vaheltharija külge. Kerimispool kinnitub kummastki otsast kahe laagripuki peale. 

 

Joonis 17. Kerimismehhanism 

Joonisel 18 on kujutatud kilemultškoguri kooste. Rattad ja lõikurid on kinnitatud 

fiksaatoritega. Rataste ning lõikurite reguleerimsvahemik on 600-1400 mm. Seda seetõttu, et 

need on levinuimad kilemultši laiused. Nii rattaid kui lõikureid saab liigutada ka 

vertikaalsuunas. Maksimaalne töösügavus seadmel on 11 cm. Suurim pikkus on 740 mm, 

kõrgus 1400 mm ning laius 2070 mm. Seadme massiks on 180 kg. 
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Joonis 18. Kilemultškoguri koost 
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2.4. Kilemultškogurile veotakistuse arvutus  

 

Antud arvutustes vaadeldakse lõikurit kui künniatra ja eritakistuseks kasutatakse raskete 

muldade ülemist piiri, ehk 80 kilonjuutonit ruutmeetrile[15: 454].  

Veojõu leidmiseks on valem [15: 453]:  

Pk=K0abn, (2.2)

kus Pk  on veotakistus, N;

K0 -eritakistus raskete muldade puhul , 
kN

m
2

a -lõikuri maksimaalne töösügavus, m

b -lõikuri haardelaius, m

n -lõikurite arv

asendades saame,

Pk 80
kN

m
2

0.11 m 0.16 m 2 2816N

Kilemultškoguri veotakistuseks on 2816 N. Ühe lõikuri veotakistus on pool sellest, ehk 

1408 N. 

  



33 

2.5. Tugevussimulatsioonidest tingitud muudatused konstruktsioonis 

 

Kasutades programmi SolidEdge ST8 laiendust Nastran NX teostati peale modelleerimist 

tugevussimulatsioonid leidmaks konstrueeritud seadme tugevdamist vajavaid kohti. Tegemist 

on LEM- analüüsiga. Selleks, et programm suudaks mudelit simuleerida pidi seda kohati 

lihtsustama. See tähendab, et eemaldama osa elemente ja konstruktsioonis olevate elementide 

poolt rakendatavaid jõude asendama jõuvektoritega. Alljärgnevalt on graafiliselt esitatud 

simulatsioonid, kus konstruktsioon ei ole koormamisele vastu pidanud. Lisaks on kirjeldatud 

koormamise käigus põrunud sõlmi. Esitatud on ka muudetud konstruktsiooni simulatsioonid 

koos konstruktsiooni muutmise kirjeldusega.  

Joonisel 19 on näha simulatsiooni kilemultškoguri kilepooli koormamisel jõuga, mis mõjuks 

sellele jääkkile eemaldamisel. See tähendab, et kui pool on toestatud ainult otsas olevast 

võllist ja kile poolilt eemaldamiseks on eemaldatud teise otsa ketas. 200 meetri pikkuse 1400 

mm laiuse kile massiks on 30 kg. Antud koormus ümberarvutatuna njuutonitesse on ligikaudu 

300 N. Lisaks on simulatsioonis arvestatud ka gravitatsiooni mõju, ehk pooli enda raskust. 

Antud simulatsioonides võeti materjaliks teras S235. 

 

 

 

Joonis 19. Simulatsioon, mis näitab voolavuspiiri ületamist 5 mm paksuse otsaplaadi 

kasutamisel 
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Nagu jooniselt 19 näha, siis voolavuspiir on ületatud rohkem kui kahekordselt. Lubatud 235 

MPa asemel on selleks 608 MPa. Sama simulatsiooni näidatud läbipaine 33,3 mm on näha 

joonisel 20. 

 

 

Joonis 20. Läbipaine 5 mm paksuse otsaplaadi kasutamisel 

 

Selleks, et konstruktsioon vastu peaks asendatakse 5 mm paksune materjal 10 mm paksusega. 

Järgnevatel joonistel on näha tugevusnäitajad 10 mm paksuse otsaplaadi kasutamisel. Joonisel 

21 on näha voolavuspiiri kontrollimine 10 mm paksuse otsaplaadi kasutamisel. 

 

Joonis 21.Voolavuspiiri kontrollimine 10 mm paksuse otsaplaadi korral 

 

Nagu ülalolevalt jooniselt näha jääb ei ületa jõud voolavuspiiri. Järgneval joonisel 22 on näha 

läbipaine, mis on eelneva 33,3 mm asemel 8,45 mm. Antud juhul on tegemist elastse 

deformatsiooniga ning peale koormuse eemaldamist võtab pool tagasi algse kuju. 
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Joonis 22. Läbipainde kontrollimine 10 mm paksuse otsaplaadi korral 

 

Lisaks muudatusele poolile põrus tugevussimulatsioonides ka pinnase ning murukamara 

kergitamiseks kasutatav modifitseeritud lõikur. Lõikurite kasutamisel on pinnase 

kergitamisest tingitud vajalik veojõud 2816 N. Kuna lõikureid on kaks siis ühe lõikuri 

põikpinda koormati jõuga 1408 N. Antud simulatsioonides võeti materjaliks teras S275 

Lubatud voolavuspiiri 275MPa asemel on selleks 449 MPa. Sellega on lubatud väärtus 

ületatud. 

 

Joonis 23. Lõikuri voolavuspiiri kontrollimine jõu rakendumisel y-telje suunal 

 

Joonisel 24 on kujutatud lõikuri läbipaine eelnimetatud koormusel. Nagu võib näha, siis 

lõikuri konstruktsioonist olenevalt hakkab see jõu rakendumisel väänduma ning sellest 

tingituna on suurim läbipaine 15,6 mm. 
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Joonis 24. Lõikuri läbipaine koormamisel 

Selleks, et lõikur rakendatavale koormusele vastu peaks kaaluti mitut erinevat lahendust. 

Kõige optimaalsemaks osutus 5 mm paksuse, 20 mm laiuse ning 165 mm pikkuse 

lisamaterjali lisamine keevisliitega lõikuri küljele. Joonisel 25 on näha tugevdatud lõikuri 

voolavuspiiri kontrollimine. Näha on ka lisatud metallplaat. 

 

Joonis 25. Tugevdatud lõikuri voolavuspiiri kontrollmine 
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Nagu ülalolevalt jooniselt näha, siis lisamaterjali lisamisega 5 paksuse plaadi näol tagab 

seadise vastupidamise ka raske pinnase 11 cm võrra kergitamisel. Joonisel 26 on kujutatud 

tugevdatud lõikuri läbipaine eelnimetatud jõuga koormamisel. 

 

Joonis 26. Tugevdatud lõikuri läbipaine 

Tugevdatud lõikuri läbipaine on vähenenud ligi kaks korda. Eelneva eelneva 15,6 mm asemel 

on selleks nüüd 8,77 mm. Taaskord on tegu elastse deformatsiooniga ning jõu eemaldamisel 

taastub lõikuri algne kuju.  
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2.6. Kilemultši kerimismehhanism 

 

Kilemultškoguri kile kerimise mehhanismi ajami valimisel lähtuti: 

1) Käitamiseks vajaliku jõu võimalikult lihtsat ülekandmist kerimismehhanismi trumlile, ehk 

siis kasutades võimalikult vähe ülekandeid. 

2) Lihtsat kerimismehhanism pöörlemissageduse muutmist.  

Kerimismehhanismi ajamiks valiti hüdromootor. Arvutustes kasutati kile eemaldamise 

katsetes leitud suurimat jõudu 248 N ja kile kerimismehhanismi pooli läbimõõtu              D1= 

20 cm ja selle läbimõõtu kui see on jääkkilega täitunud, ehk hinnanguliselt D2= 40 cm. Lihtsa 

arvutuse põhjal leitakse tühja pooli väändemomendiks 24,8 Nm, vajalikuks suurimaks 

väändemomendiks 40 cm läbimõõdu korral 49,6 Nm. Edasi leitakse trumli otsas oleva 24 mm 

läbimõõduga võllile vajalikuks rakendatavaks momendiks 40 cm läbimõõdu korral 826 Nm ja 

20 cm läbimõõdu korral 413 Nm. Lisaks on vaja leida traktori liikumiskiirust antud töö kõige 

optimaalsemaks teostamiseks. Selleks on näiteks traktori Dongfeng 354 puhul esimese käigu 

kiirus 5,92 km/h [16]. 

 

Algandmed: 

D1 20cm 0.2m - pooli vähim diameeter

D2 40cm 0.4m - pooli suurim diameeter

MD
1

24.8N m - pooli väändemoment 20-sentimeetrise diameetri korral

MD
2

49.6N m - pooli väändemoment 40-sentimeetrise diameetri korral

s 5.92
km

hr
98.667

m

min
 - traktori liikumiskiirus

Trumli ümbermõõtude leidmine       20 ja 40-sentimeetrise läbimõõdu korral.

C1  D1 0.628m (2.3)

C2  D2 1.257m

Edasi saab leida pooli suurimad vajaliku pöörlemissagedused kasutades valemit

n
s

C
 (2.4)
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Asendades saame

n1

98.667
m

min

0.628m
25.005rpm - pooli pöörlemissagedus 20 cm diameetri korral

n2

98.667
m

min

1.257m
12.493rpm - pooli pöörlemissagedus 40 cm diameetri korral

 

Hüdromootori käitamiseks vajalik energia tuleb traktori hüdrosüsteemist. Traktoril 

kasutusolev pumba nimetus on CBN-E310B. Selle töömaht on 10ml/rev, töörõhk 16 MPa, 

pöörlemissagedus 2000 rpm, ja mille kasutegur on ≥95%[17].  

Antud andmeid kasutades on võimalik leida pumba võimsus, tootlikus ja suurim 

väändemoment.[18] 

Vpump 10
mL

rev
 -pumba maht ühe pöörde kohta

P 16MPa -pumba rõhk

n 2000rpm -pumba pöörlemissagedus

v 0.95 -mahuline kasutegur

m 0.98 -mehaaniline kasutegur

q Vpump 2000 rpm v 19
l

min
 -arvutuslikult leitud vooluhulk (2.6)

P P v -pumba sisendi ja väljundi differentsiaalrõhk
(2.7)

P
q P

m

4912W -pumba võimsus

(2.8)
M

Vpump P

v

25 N m -pumba väändemoment

 

Ülalolevates arvutustes saadud väärtused on ka tingimusteks millele valitav mootor ja 

ülekanne peavad vastama. Kasutades Festo programmi Fluidsim Hydraulics koostati 

hüdroskeem ning katsetati erinevate parameetritega hüdromootoreid. Lõplik valik langes 
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Eatoni J-seeria hüdromootorile 129-0002-002. Selle töömaht on 12,9 cm
3
/rev, väändemoment 

30 Nm, töörõhk 165 bar ja vooluhulgaks 25 l/min [19]. Hüdroskeem on näha joonisel 27 

lisaks on joonise allkirjas kirjeldatud ka erinevaid hüdraulika komponendid. 

 

 

Joonis 27. Masina hüdroskeem. 1- õlireservuaar, 2- hüdropump, 3- rõhuregulaator,        

4- manomeeter, 5- 4/3 käepidemega hüdrojaoti, 6- kiirühendusega voolik, 7- vooluhulga 

reguleerklapp, 8- hüdromootor, 9- õlifilter 

 

Selleks, et tagada hüdromootori stabiilne töö on skeemi lisatud lisatud rõhu kompensaatoriga 

vooluhulga reguleerklapp. Seda võib näha ülalolevalt jooniselt number 7 juures. Selle 

tööpõhimõte tagab stabiilse vooluhulga 3-5% täpsusega [20]. Selle tõttu jääb ka mootori 

koormamisel hüdromootori pöörlemissagedus võrdlemisi stabiilseks.  

Lisaks hüdromootorile on vaja valida ka ülekanne. 
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Selleks leiame reduktori ülekandearvu kasutades eelnevalt leitud pooli ning mootori 

pöörlemissagedust ja väändemomente. 

n1 25.005rpm -pöörlemissagedus tühja pooli puhul

n2 12.493rpm -pöörlemissagedus täitunud pooli puhul

nmootor 1550rpm -hüdromootori pöörlemissagedus

Mmootor 30N m -väändemoment hüdromootori võllilt

M1 413N m -vajalik pooli võllile rakendatav väändemoment tühja pooli puhul

M2 826N m -vajalik pooli võllike rakendatav väändemoment täitunud pooli puhul

Z1

M2

Mmootor

27.533 -valitava reduktori ülekande arvuks võetakse 30

Zreduktor 30

reduktor 0.94 - reduktori kasutegur

 laagerdus 0.99 0.99 0.98 - laagerduse kasutegur

üld reduktor  laagerdus 0.921 - üldine kasutegur

Ülekantava väänemomendi kontrollimine arvestades ülekande ja laagerduse kasutegureid.

M Mmootor Zreduktor üld 829N m

Leitud ülekantav väänemoment on piisav kerimismehhanismi pooli käitamiseks. Ülekande 

lõplik valik on tegemata küll aga on saadetud päring tootjale DOFINE. 

Kasutades programmi FluidSim peab kontrollima ka seda, kas hüdrosüsteemi kadusi 

arvestades suudab koormatud hüdromootor tagada vajaliku pöörlemissageduse nii tühja kui ka 

jääkkilega täitunud pooli puhul. 40 cm pooli läbimõõdu korral on suurim võllile rakenduv 

väändemoment 826 Nm, arvestades ülekandearvu ja ülekande kadusi rakendub hüdromootori 

võllile 29,3 Nm. Joonisel 28 on kuvatud hüdrosüsteemi simulatsioon täitunud pooli korral. 
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Joonis 28. Kuvatõmmis FluidSimi simulatsioonis simuleerides hüdromootori tööd täitunud 

pooli korral 

 

Nagu ülalolevast joonisest näha on koormatud hüdromootori pöörlemissageduseks 421 rpm. 

Jagades selle ülekandearvuga 30 saame pooli pöörlemissageduseks 14 rpm, mis on suurem 

minimaalsest, ehk 12,5 rpm. 

20 cm läbimõõduga pooli suurim võllile rakenduv väänemoment on 413 Nm. Taaskord tuleb 

arvestadada ülekandearvu ja ülekandekadusi. Hüdromootori võllile rakendub 14,65 Nm. 

Joonisel 29 on kuvatud hüdrosüsteemi simulatsioon tühja pooli korral. 
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Joonis 29 Kuvatõmmis FluidSim programmist simuleerides hüdromootori tööd tühja pooli 

korral 

 

Simulatsioonist võib välja lugeda, et seekord on pöörlemissageduseks 961 rpm. Jagades selle 

ülekandearvuga saame pöörlemissageduseks 32 rpm, mis on suurem minimaalsest, ehk 25 

rpm. 

Mõlemad simulatsioonid teostati vooluhulga reguleerklapi 100% avatuse korral. 
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3. TEHNOLOOGILINE OSA 

 

3.1. Seadme kasutusjuhend  

 

Kilemultškogur kinnitatakse traktori haakesse kolme punkti rippsüsteemi kasutades. Pärast 

haakesse ühendamist peab kinnitama kiirühendusega hüdrovoolikud. Jälgima peab, et peale- 

ja tagasivoolu voolikud oleks ühendatud õigesti vastavalt hüdrojaoti käepideme rakendamise 

suunale. Vooluhulga regulaator peab olema paigutatud traktori juhi vahetus lähedusse, et töö 

käigus trumli pöörlemissagedust vastavalt liikumikiirusele ja pooli täituvusele reguleerida. 

Kilemultši eemaldamise alustades kergitatakse esimesed meetrid kilepeenart 

kerimismehhanismi rakendamata. Seejärel tuleb käsitsi tõmmata kilet üles nii palju, et seda 

saab mõnest poolil olevast nelja varda vahest läbi ajada ning umbes 1,2-1,5 meetrit peab 

sellest jääma rippuma. Edasi tuleb kohapeal seistes kerimismehhanism rakendada ning 

esimeste pööretega tekib mitme kile kihi vahel piisav hõõrdejõud millega on võimalik kilet 

peenralt üles tõmmata. Nüüd võib alustada tööd. Järjepidevalt peab jälgima kile eemaldumise 

nurka ning pooli täituvust ning vastavalt sellele reguleerima hüdromootori või traktori kiirust. 

Pooli maksimaalne täituvus saavutatakse umbes 200-250 meetri järel. Seejärel peab masina 

seiskama ning jääkkile poolilt eemaldama. Poolilt jääkkile eemaldamise asend on näha 

joonisel 30. 

 

 

Joonis 30 Kilemultškoguri poolilt jääkkile eemaldamise asend 
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Kõigepealt tuleb eemaldada kaks pooli otsas oleva hoidikut ketta eemaldamist takistavat 

splinti. Seejärel tuleb ühest otsast hingedel olev hoidik langetada ning splintide kadumise 

vältimiseks asetada need avadesse tagasi. Üks poolil olevatest torudest on allapoole liigutatav 

kilerulli pingsuse leevendamiseks. Selleks, et toru liigutada tuleb toru otsast samuti eemaldada 

splint. Teisest otsast käepidemest toru tõmmates liigub toru küljele ning alla ning kilerulli on 

võimalik poolilt eemaldada. Tööasendisse seadmiseks tuleb sama protsess läbi viia 

vastupidises järjekorras.  
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3.2. Hinnakalkulatsioon 

 

Terasprofiili mõõdus 80X40X4 mm on vaja ca 10 meetrit ning selle hinnaks kujunes 122 

eurot. Terasprofiili mõõtudega 120X80X6 mm kulub ca 3 meetrit ning selle hinnaks on 86 

eurot. 5 mm lehtmetalli summaks on umbes 20 eurot ning 10 mm lehtmetalli summaks 10 

eurot. Laserlõikuse summaks tuleb umbes 50 eurot. 30 mm ümarmaterjali summa on 15 eurot. 

Pooli südamiku moodustavate torude hinnaks on ca 40 eurot. Lõikurite hind on 20 eurot tükk, 

st kokku 40 eurot. Laagrid koos laagripukkidega ca 200 eurot. Hüdraulikakomponendid 

hüdromootorita umbes 300 eurot. Hüdromootori ja ülekande summaks on hinnanguliselt 600-

700 eurot. Rataste summaarne hind koos hoidikutega on 300 eurot. Kilemultškoguri 

prototüübi ehitamiseks vajalik materjalikulu kokku koos laserlõikusega on ca 1500-1600 

eurot.  
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Kokkuvõte 

 

Magistritöö raames püstitatud eesmärgid on lahendatud. Töös tutvuti erinevate maailmas 

olevate lahendustega ja uuriti alternatiivseid võimalusi kile eemaldamise probleemiga 

tegelemiseks. Selleks tehti nii patendiuuring kui ka otsiti erinevatest müügikeskondadest. 

Leitud seadmete puudusteks võiks lugeda kõrget hinda ja seda, et nende käitamiseks enamasti 

ei piisa väiketraktorist. Kuna puudus selge ettekujutus kile eemaldamise protsessist siis 

esmase modelleerimise käigus modelleeritud lahendusi hiljem suuresti muudeti. Ettekujutuse 

saamiseks viidi erinevatel parameetritel läbi 81 katset, millest võis järeldada, et kõige 

optimaalsemad tööparameetrid 90-kraadine kile eraldumise nurk, 10-sentimeetrine pinnase 

kergitamise kõrgus ning 8 sentimeetrine lõikuri töösügavus. Suurim mõõdetud jõud oli 248 N, 

vähim 33 N. Katsete keskmiseks oli 98,4 N. 

Peale katsemõõtmisi seade remodelleeriti. Seda tehes jälgiti, et seade vastaks seadustest 

tulenevatele nõuetele. Lõpptulemusena saadud seadme kabariitmõõtmeteks on pikkus 740 

mm, kõrgus 1400 mm ning laius 2070 mm. Seadme massiks on 180 kg, mis on ka piisav 

masina stabiilseks tööks. Kilemultškogurit kasutades on võimalik eemaldada kilet laiustega 

600-1400 mm. Korraga saab järjest eemaldada 200-250 meetrit kilet, seejärel peab pooli 

tühjendama. Seadme suurimaks töösügavuseks on 11 cm.  

Kilemultškogurit koormati Solid Edge laienduse Nastran NX keskkonnas. Simulatsioonides 

põrunud detaile ning sisseviidud muudatusi on kujutatud erinevatel joonistel.  

Kerimismehhanismi ajami valikul langetati otsus hüdromootori kasuks. Hüdromootori valiku 

tegemise jaoks kõigepealt võrreldi hüdropumba näitajaid kataloogides olevate mootoritega. 

Lisaks simuleeriti hüdroskeemi Festo programmi FluidSim keskkonnas. Simuleerimisel 

kontrolliti ka seda, kas hüdromootor suudab säilitada piisava pöörlemissageduse 

koormamisel.  

Käesolevas magistritöös on kirjeldatud ka masinaga töö tegemise protsessi. Kõige lõpus on ka 

hinnakalkulatsioon leidmaks seadme ehitamiseks vajalike terasprofiilide ning ostedetailide 

summaarne hind, milleks on ca 1600 eurot 
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LISA A 
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LISA B 

 

Tehnilised joonised



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Kilemultškogur

K.Kesküla

TA17 /100298 B 01 00 K

1:10

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 180,85kg

Nimetus Tähis Materjal Hulk

1 Kopeerratas 2

2 Ratta fiksaator TA 17/100298 B 01 01 D S235 2

3 Kilemultškoguri raam TA 17/100298 B 01 02 D S235 1

4 Polt DIN 933 M10x30 22

5 Seib DIN 690-A M10-200HV 16

6 INAFAG RCJY30-XL-N 4

7 Otseketas parem TA 17/100298 B 01 03 D S235 1

8 Liikuv varras TA 17/100298 B 01 04 D S235 1

9 Pooli toru TA 17/100298 B 01 05 D S235 4

10 Kinnitusplaat TA 17/100298 B 01 06 D S235 4

11 Otsaketas väike TA 17/100298 B 01 07 D S235 1

12 Otsaketas vasak TA 17/100298 B 01 08 D S235 1

13 Liigendotsa raam TA 17/100298 B 01 09 D S235 1

14 Polt ISO 4018 M14X30 6

15 Seib DIN 125 M14-300HV 6

16 Mutter din 6924-m-M14 6

17 Kerimismehhanismi fiksaator TA 17/100298 B 01 10 D S235 2

18 Lõikuri fiksaator TA 17/100298 B 01 11 D S235 1

19 Lõikur 1

20 Mutter DIN 934 M10 6

21 Polt DIN 933 M10x30 4

22 Splint DIN 11024-7 1

23 Haake aas 6

24 Kerimismehhanismi raam TA 17/100298 B 01 13 D S235 1

25 Splint DIN 11024-4 2
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Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Ratta fiksaator
K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 01 D

1:2Teras S235

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 0,77kg

32

52

50

92

50

5

5

5

5

5

5

5

5

52

R 2,5
8 ümarusraadiust

R 7,5
8 ümarusraadiust

O 12

O 12

25
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26

25



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Kilemultškoguri raam

K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 02 D

1:10

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 59,6kg80x40x4 profiilteras S235

1580

22

84

22

42

580

270

42

84

O 12

O 12

580

580



 



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Liikuv varras
K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 04 D

1:2Teras S235

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 6,19kg

Märkused:
Näitamata servad faasida 0,5X45v

O 15O 40

O 32

O 60

O 7

O 15

R 15

30O 15
R 15

30

30

52,5

88,8

1665

5

2 x 45v
5 faasi

100

43,8

10

9
8,8

20

1,330

1 x 45v
2 faasi



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Pooli toru
K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 05 D

1:1Teras S235

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 5,67kg

O 40

1600

O 32



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Kinnitusplaat
K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 06 D

2:1Teras S235

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 0,07kg

O 15

R 15

R 15

O 15

30

75

15

15

15

5



 



 



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Liigendotsa raam
K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 09 D

1:5

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 7,59kg120x80x6 profiilteras

O 8,4M10
8 ava

154°

224

251

3030

O 15
2 ava

15

23,4

5

460

O 35
2 ava

181



 



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Lõikuri fiksaator
K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 11 D

1:2Teras S235

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 0,76kg

50

92

O 12

22

52

46

25

5

R 7,5
8 ümarusraadiustR 2,5

8 ümarusraadiust

5

5

5

5

O 12

21

25

5

5

5

13



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Haake aas
K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 12 D

1:1Teras S235

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 0,39kg

60

10 100

O 30
R 30

Märkused:
Näitamata servad faasida 0,5X45v

30

30



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Kerimismehhanismi raam
K.Kesküla

TA 17/100298 B 01 13 D

1:10

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 36,99kg

1741

540

O 35

O 8,4M10 
8 ava

16

30

12

83

83

5

O 15
2 ava

15

110

120x80x6 profiilteras



 

Teostas

Kontrollis

Kinnitas

Materjal: Näitamata piirhälbed: Mõõt:Mass:

Nimetus:

Tähis:Leht: Muudat
Eesti Maaülikool 1/1

Kabariitmõõtmed
K.Kesküla

TA 17/100298 B 02 01 D

1:20

L.Käis

L.Käis

ISO 2768-m 180,85kg

7562070

1605

278 210

1593

1276

10

10

462
70

750
70

462,5
70



 

 

 

 

 

 

Lihtlitsents lõputöö salvestamiseks ja üldsusele kättesaadavaks tegemiseks (15.06.2017-

15.09.2017)  

ning juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 

 

 

 

 

Mina, Kaubo Kesküla, 

(sünnipäev (pp/kuu/aa) 22.08.1991) 

 

1. annan Eesti Maaülikoolile tasuta loa (lihtlitsentsi) enda loodud lõputöö  

Kilemultškoguri arendusprojekt, 

mille juhendaja on Lemmik Käis, 

1.1. salvestamiseks säilitamise eesmärgil, 

1.2. digiarhiivi DSpace lisamiseks ja 

1.3. veebikeskkonnas üldsusele kättesaadavaks tegemiseks pärast tähtajalise piirangu 

lõppemist 

kuni autoriõiguse kehtivuse tähtaja lõppemiseni; 

 

2. olen teadlik, et punktis 1 nimetatud õigused jäävad alles ka autorile;  

 

3. kinnitan, et lihtlitsentsi andmisega ei rikuta teiste isikute intellektuaalomandi ega 

isikuandmete kaitse seadusest tulenevaid õigusi.  

 

 

 

Lõputöö autor  ______________________________  
  allkiri 

 
 

 

Tartu, 12.06.2017  

                                                                                                                                                 

 

 

 

Juhendaja(te) kinnitus lõputöö kaitsmisele lubamise kohta 
 

Luban lõputöö kaitsmisele. 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 

 

_______________________________________  _____________________ 

 (juhendaja nimi ja allkiri)  (kuupäev) 

 


